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Pozor, pozor…
Na známosť sa všetkým dáva 
jedna super dobrá správa,
že dňa 26. 1. 2008
sa významná udalosť odohráva…

(pokračovanie na strane 2)

SOVY – oddíl 112
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(pokračovanie zo strany 1)

V tento deň priniesol anjel
človeka menom Daniel,

ktorý je otcom pathfinderskej rodiny,
a oslavuje okrúhle  narodeniny.

Preto mu chceme všetci spoločne
zablahoželať takto výnimočne.

Milý náš …
dnes chceme poďakovať Pánu Bohu za to, že si počul 
Boží hlas a prijal už veľmi dávno výzvu stať sa Path-
finderom. Aby mnoho detí, vodcov, tínedžerov a rodi-
čov mohlo aj vďaka tebe spoznať Ježiša.
Nikto nezabudne, ako si sa ty jediný tešil, keď prichádzala 
na horách búrka a videl si, čo všetko budeme môcť prežiť. 

Inokedy si sa radoval z vyznaní a odovzdaní 
detských sŕdc Pánu Ježišovi a mnohých 
evanjelizácií.
Pri tvojej práci ti chceme popriať ešte veľa 

pekných chvíľ a zážitkov, aby ti Pán Boh 
dával silu a inšpiráciu. Vieme, ako 

veľa svojho času venuješ práve 
nám. Za to ti všetci veľ-
mi ďakujeme. 

TVOJA VEĽKÁ 
PATHFINDERSKÁ RODINA
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NASTRAŽENÉ PASTI
Maminka medvědice měla dvě neposedná medvíďata. Neustále je musela hlídat 

a tu a tam je také tlapkou plácla za ucho, že se medvídci několik metrů kutáleli. Často 
je brala na procházku a upozorňovala je na mnohá nebezpečí, s kterými se mohou 
setkat. Ukázala jim celou řadu nastražených pastí. Viděli mistrně zakrytou jámu, 
v listí schovaný vystřelovací bodec, dobře ukryté silné ocelové pasti, drátěná oka 
a maskované klece s návnadou. Vše řádně očichali a měli si zapamatovat zvláštní 
pachy. Mnohokrát je maminka upozorňovala na nebezpečí, aby si vše dobře za-
pamatovali. Bylo to důležité pro jejich přežití. Jak medvíďata rostla, byla stále 
zkušenější a ostražitější.

Vzpomínám si, že když jsem byl malý, rodiče mne také upozorňovali na mnohá 
nebezpečí. Přiznám se, že mě to někdy docela otravovalo a vůbec nezajímalo. 
Dokonce se stalo, že jsem někdy dostal za ucho jako ta medvíďata, ale nebylo 
to tak silné plácnutí, že bych se kutálel. Ale možná jsem při tom pištěl podob-
ně jako medvídci. Mám však krásné vzpomínky na to, když nám rodiče nebo 
babička s dědou vyprávěli svoje zážitky. Hodně jsem se z jejich příběhů naučil. 
Také mi děda vyprávěl, jak se jednou chytil do pasti zvané alkohol. Bylo to 
tak silné, že už jako kluk jsem se rozhodl, že si na to budu dávat velký pozor. Také 
nám vyprávěli mnoho příběhů lidí, o kterých se píše v Bibli. Některé příběhy jsou 
opravdu hororové. Třeba ten o Samsonovi. Nechal se tak hloupě chytit do pasti! 
Surově mu vyloupli oči a pak ho nechali točit obrovským kamenem.

Uvědomil jsem si, že je velmi moudré vědět, kde se skrývá nebezpečí. Vím, 
že někdy se vám zdá, že to rodiče přehánějí, ale věřte, že to dělají z lásky k vám. 
Mám nápad. Kluci a holky, je jedno, kolik vám je roků. Zeptejte se maminky, 
tatínka, dědy, babičky, strýčka, tetičky anebo třeba vedoucího v Pathfinderu, jestli 
nemají nějakou zkušenost s nastraženou pastí v jejich životě. Spolehněte se na to, 
že vás to vyprávění bude zajímat. Je to zajímavější než poslouchat káravé napomínání. 
Vás větší, kteří rádi čtete, chci upozornit na nádherné příběhy v Bibli. Pán Bůh nás 
pomocí těchto příběhů chce mnohému naučit. Ty příběhy jsou napsané mimo jiné 
také proto, abychom se uměli vyhnout nastraženým pastím.

Přeji vám málo pastí, hodně moudrosti a také hodně zajímavých příběhů.
 VÁŠ STRÝC KAREL S.
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Myslím si, že se mám celkem dobře. Jsem se svým 
životem docela spokojená. Ale před několika dny 
mi tu moji pohodičku někdo narušil. Zruš
všechny plány, nemohla jsem jít tam, kam jsem 
chtěla, a ještě jsem byla naštvaná i na své okolí. 
Nechápala jsem, proč zrovna mně se něco 
takového muselo stát.

Dnes už vztek vyprchal, a tak se nad svým 
problémem zamýšlím v klidu. Vzpomněla 
jsem si na Pána Boha a na některé postavy 
z Bible. Taky jim jejich plány nevyšly. A jak 
se ti lidé zachovali? Nereptali a poslechli. A co 
jsem udělala já? Ach jo. Zase jsem selhala. Tak 
jsem si řekla, že se to už nestane. Příště, když 
něco podobného, tak zatnu zuby, abych neřekla něco, co 
by ublížilo mým milým. Poslechnu a budu věřit, že takhle je 
to pro mě nejlepší. A třeba se přitom i něčemu naučím.

Pane Bože, 
odpusť, že se často zlobím, 

když není po mém. 
Odpusť, že to často odnesou lidé 

– moji blízcí – 
kteří za to často nemohou. 

Dej mi, prosím, sílu, 
abych příště obstála. 

Chci, abys byl na mě hrdý.
Amen.

m.
JADV

MODLITEBNÍ STROM

DOKÁŽEŠ VYMALOVAT OBRÁZEK TAK, ABY SE CO 
NEJVÍC PODOBAL TONÍKOVU POKOJI?

Toníkův oblíbený šáša spává s Toníkem v posteli. Má červenou čepici 
a červenožluté oblečení. Tonda má ještě druhého šášu – žlutého 
s barevnými tečkami. Tomu ale chybí oko. Umíš ho domalovat? 

Peřiny má Toník modré, s oblíbenými autíčky… ta ale zůstala bílá. 
Na postel si nakreslil krásné zelené letadlo. 

Rád hraje na svou hnědou kytaru. 
Pod skříň se zatoulal hnědý medvídek. 

Kšiltovka a auto na ovládání, které se válí pod postelí, mají zelenou barvu. 
Do notesu si Tonda namaloval oranžové sluníčko a černé auto. 

Má taky modrou čepici a rukavice. Na výlety chodí se zeleným batůžkem.
JADV
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Čtyři kamarádi se rozhodli, že si každý postaví svůj úkryt. 
Každý tam schová svůj poklad.
Dokážeš, podle následujících údajů, zjistit, kdo má kde skrýš 
a co tam skrývá? Pospojuj obrázky.

Lucka nemá ráda bonbóny.
Ve staré kůlně na zahradě je schovaný mléčný zub.

Kája neumí šplhat po stromech.
Pinďa ukrývá krabičku s cvičenými blechami.

Starou kůlnu na zahradě obsadil Ota.
Ve skříni je orlí pero.

V tátově dílně nejsou cvičené blechy.

PRO CHYTRÉ HLAVY…

mi blechami.

Pospojuj obrázky.

Lucka
Ota

Pinďa Kája
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BIBLICKÁ HÁDANKA
Můj ot i matka si prožili své. Ačkoli byl můj ot Bohem požehnaný, velmi dlou-

hou dobu tomu nic nenasvědčovalo. Náš národ vidí nejvší požehnání ve velké 
rodině – v potomstvu – v synh. A můj ot neměl ani dcery – natož syny. Později 
mu naše služka syna porodila. Ale maminka mého nevlastního bratra velmi nená-
viděla, a proto musel i se svou matkou odejít.

Mé jméno v překladu znamená smích. Smích provázel moji osobu dokonce jtě 
dřív, než jsem se narodil. Když Bůh řekl mému otci, že bude mít se svou manželkou 
syna, táta se tomu usmál. Byl už velmi starý. A když pak Bůh řekl mé mamince, 
že se jí narodí syn, tak to už se smála i maminka, protože tomu moc nevěřila. Pak 
jsem se ale narodil, a to se pak radovali a smáli všichni. Když jsem povyrostl, táta 
z radosti uspořádal velkou oslavu.

Jednoho dne mě táta vzbudil a řekl mi, že jdeme na výl. Byl to velmi zvláštní 
výl. Táta byl nějaký zamlklý a velmi vážný. Dva služebníci, kteří šli s námi, 
táhli za sebou osla s nákladem dříví. V jedné chvíli přikázal táta služebníkům, 
aby zůstali na místě a čekali na nás. Dříví mi naložil na ramena a pokračovali jsme 
dál sami. Co se dělo potom, to vám psát nebudu. Jtě teď se mi klepou kolena, když 
na to pomyslím.

A teď k lepší stránce mého života. Jednoho dne poslal ot služebníky do svého 
rodiště, aby tam pro mě vybrali nevtu. Tu, kterou jim ukáže Hospodin. Musím 
ří, že Hospodin vybral opravdu dobře. Zakrátko jsem byl do své ženy absolutně 
zamilovaný. Přto trvalo dalších dvac l, než nám Hospodin dopřál di. 

Můj život byl naplněný radostí, láskou, ale – jak už to prostě chodí – i neka-
nými a nepříjemnými událostmi, nttím a smutkem. Ale byl to život, který bych 
nevyměnil. Byl to život, který mi připravil Hospodin.

Víte, kdo jsem?
Jak se jmenoval můj ot, matka a můj nevlastní bratr?
Z jaké země pocházela moje manželka a jak se jmenovala?
O kterém zážitku se mi nhce hovořit? 

JADV

PRO CHYTRÉ HLAVY…

m a smutkem. Ale byl to život, kterživot, kterž ý ivot, který ivot, kter bych 
ipravil Hospodin.

j nevlastn
elka a jak se jmenovala?

m a smutkem. Ale byl to život, kterživot, kterž ý ivot, který ivot, kter bych 
ipravil Hospodin.

j nevlastní j nevlastní j nevlastn bratr?
elka a jak se jmenovala?

JADV
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Podrobnosti o Pathfinderu a o akcích najdete na internetových stránkách: 

w w w . p a t h f i n d e r . c z • w w w . p a t h f i n d e r . s k
Redakce: Jana Dvořáčková, Za Opusem 1231, 156 00 Praha 5-Zbraslav
e-mail: advent@pathfinder.cz

Tak to jsme my – SOV Y „Žlutavské“

Pokřik: 
„Sovy, sovy, sovičky, mají chytré hlavičky.
Klid, mír, pohoda, to je naše dohoda.
Nikdo není dokonalý, ani my – ty sovičky, 
vědomosti se nám hodí, do té naší hlavičky.“

Každá správná sova má být ve všech činech i slovech moudrá, ale jako všem mláďát-
kům, i nám se občas něco nepovede nebo spíš vyvedeme něco, co moc moudré není. 
A to pak naše máma sova z nás moc velkou radost nemá.

V oddíle jsme skoro samé holky, ale když se pořádně podíváte na fotku, přece jen 
tam kluka objevíte. Sice jen jednoho, ale přece.

A co všechno v oddíle děláme? Asi jako všichni: učíme se moudra z přírody, zpí-
váme, hrajeme si, soutěžíme, pořádáme vánoční divadelní představení a také někdy 
pomáháme. Jednou za čas někam vyrazíme. Ale ze všeho nejvíc se vždycky těšíme 
na prázdniny – na náš tábor Žlabjákov. 

Pokud nás chcete poznat, klidně za námi přijeďte – rádi poznáme nové kamarády 
(o nějakého toho brouka k snědku se podělíme a také v hnízdě se o nocleh 
rozdělíme).

SOVY


